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ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΟΥΝ
ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Στη Λέσβο υπάρχει µεγάλος πλούτος ειδών χλωρίδας, που
καθορίζεται από την ποικιλία των βιοτόπων του νησιού, τις
ιδιαίτερες εδαφο-κλιµατικές συνθήκες, τη διαφοροποίηση των
πετρωµάτων του, τη µακροχρόνια επίδραση του ανθρώπου, αλλά
και τη γειτνίασή του µε τη Μικρά Ασία, καθώς και το γεγονός ότι
υπήρξε ενωµένη µε αυτήν µέχρι το πολύ πρόσφατο γεωλογικό
παρελθόν.

Η αρχαία λυρική ποιήτρια Σαπφώ (6ος π.Χ. αιώνας) αναφέρει σε
ποιήµατά της τα φυτά της Λεσβιακής γης, ο φιλόσοφος Θεόφραστος
(3ος π.Χ. αιώνας) καταγράφει συστηµατικά µεγάλο αριθµό φυτών και
ορίζεται ως ο ιδρυτής της Βοτανικής.
Υπολογίζεται ότι η χλωρίδα της Λέσβου περιλαµβάνει περισσότερες
από 1.500 φυτικές ταξινοµικές µονάδες (taxa), που δικαιολογούν τον
χαρακτηρισµό της ως «ο βοτανικός παράδεισος του Αιγαίου».

Το νοτιοανατολικό τµήµα της Λέσβου κυριαρχείται από
απέραντους ελαιώνες. Είναι το πλέον εκτεταµένο σύστηµα στο νησί
και εµφανίζει σαφείς διαφορές ως προς το υψόµετρο, την ηλικία των
δέντρων, την πυκνότητά τους και την υποκείµενη βλάστηση.
Στο νησί υπάρχουν επίσης εκτεταµένα δάση τραχείας πεύκης (Pinus
brutia). Ένα δεύτερο είδος πεύκης, η µαύρη πεύκη (Pinus
nigra) σχηµατίζει δύο περιορισµένης έκτασης δάση, σε µίξη µε τη
τραχεία πεύκη. Το ένα δάσος βρίσκεται στην κορυφή Ψηλοκούδουνο
µεταξύ Αγιάσου και Πλωµαρίου και το δεύτερο στην κορυφή του
όρους Προφήτης Ηλίας κοντά στο χωριό Πτερούντα.
Στην περιοχή νότια του οικισµού της Αγιάσου παρατηρείται το
καστανόδασος (Castanea sativa) του Ολύµπου, το οποίο αποτελεί µια
µεγάλη καλλιεργούµενη έκταση, που δηµιουργεί ένα µόνιµα υγρό
µικροκλίµα µέσα στο οποίο φυτρώνουν πολλά σπάνια είδη χλωρίδας.
Οι καστανιές γενικά φυτρώνουν στη µέση ορεινή ζώνη ανάµεσα σε
άλλα φυλλοβόλα δέντρα.
Μεγάλη είναι και η ποικιλία από άγριες ορχιδέες, κυκλάµινα,
παπαρούνες, κρόκους καθώς και παιώνιες που συνθέτουν µια µοναδική
πανδαισία χρωµάτων την άνοιξη. Άλλα είδη που συναντώνται στη
λεσβιακή ύπαιθρο είναι η αγριλιά (Olea oleaster), η µυρτιά (Myrtus
communis), η πικροδάφνη (Nerium oleander), η κουµαριά (Arbutus
unedo), το πουρνάρι ή πρίνος (Quercus coccifera), η λαδανιά ή αξίστης
(Cistus creticus), το ρείκι δενδρώδες (Erica arborea), η δάφνη του
Απόλλωνα ή βάγια (Laurus nobilis), το σπάρτο (Spartium junceum), η δρυς
χνοώδης ή ρουπάκι (Quercus pubesteus) κ.ά. Αρωµατικά βότανα κάθε
λογής όπως ρίγανη, θρούµπι, θυµάρι, φασκόµηλο, τσάι του βουνού,
µπιτόνικας ή σιδερίτης, λεβάντα, µέντα, δυόσµος, τίλιο, µαντζουράνα,
λεµονόχορτο κ.λπ. βρίσκονται σε αφθονία στο νησί.

